
(1) 

 

 
  

  

 املربمج الصغري ) الصف الخامس اإلبتدائي ( 

 
 

First Term 

Information and Communication Technology  

 حسن املليجي             كفر الزيات              الغربية 
01281878075 

 
in Action Lesson 1: Explorer 

ebertiFred H  
He is an archaeologist and explorer, working at  

National Geographic Society    

He studies the past by excavating, observing and searching for 

 archaeological sites and buried objects underground 
 هو عالم أثار ومستكشف ويعمل بمنظمة ناشيونال جيوجرافيك 

 مهتم باملاضي من خالل التنقيب والبحث عن املواقع األثرية واألجسام املدفونة تحت األرض 

He used many technological tools that help him in his work such as: 

 استخدم العديد من الوسائل التكنولوجية التى تساعده فى أداء عمله مثل : 
 

documentsTo write reports and : Word 

 : لكتابة التقارير وما تم تنفيذه   Wordمعالج الكلمات 

 

: To prepare the graphsExcel  

 : إلعداد الرسوم البيانية  Excelبرنامج الجداول الحسابية  

 

that display search results for his  a presentation createTo  : PowerPoint 

team  

 لتصميم شرائح تعرض نتائج بحث على فريق عمله بشكل واضح وسهل القراءة 

to send messages To communicate between the work team and  mail:-E 

formally to its organization ( the formal way to communicate ) 

 للتواصل بني فريق العمل وإلرسال الرسائل بشكل رسمي ملنظمته  : mail-E الربيد اإللكرتونى  
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 WhatsApp – Zoom:  latformsP 

To organize virtual meetings between him and his team 

The meeting have to be scheduled at time. 

Because of the distance between them or the people he is meeting with 

are different countries. 

 although he prefers to communicate with others face to face 

 

 بتوقيت محدد : لتنظيم اجتماعات افرتاضية بينه وبني فريق عمله  App Whatsأو   Zoomمنصات  

 بسبب بعد املسافة بينهم بسبب رحالته اإلستكشافية على الرغم من تفضيله التواصل مع األخرين وجها لوجه  

Fred Heibert believes it is important to communicate in any way, whether 

by direct or virtual meetings, through phone calls, through e-mail, 

messages, or a word document 

فريد هيربت أكد على ضرورة التواصل بأى طريقة سواء باللقاءات املباشرة أو االفرتاضية أو من خالل املكاملات  

 تسلم شخصيا   wordالهاتفية أو من خالل الربيد االلكرتونى أو رسائل ورقية أو مستند بصيغة  

Computer accessories Lesson 2: 
:flash memory 

It is used to transfer data and information from computer to another 

 وهى تستخدم فى نقل البيانات واملعلومات من جهاز كمبيوتر ألخر  

: external hard disk drive 

It is like a hard disk but it works better and faster 

 وهو مثل القرص الثابت ولكنه يعمل بشكل أفضل وأسرع  

:HDMI High definition multimedia interface 

It is a cable that transmits audio and video to / from devices 

 وهو سلك أو كابل ينقل الصوت والصورة من األجهزة وإليها  
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 Cable:Ethernet  

It is a cable that connects the computer to the router. 

 وهو سلك يربط جهاز الكمبيوتر بجهاز التوجيه ) راوتر (  

 Router: 

It is a device that connects a computer to the Internet  

via the Wi-Fi or Ethernet cable 

 أو سلك اإليثرنت Wi-Fiوهو جهاز يربط جهاز الكمبيوتر باإلنرتنت بواسطة الـ  

Ethernet Port: 

Connects with Ethernet wire , is more stable and faster than Wi-Fi 
 يتصل بسلك اإليثرنت ويعترب أكثر استقرارا وأسرع من الوصالت الالسلكية  

 
 

Measurement units 

Bit 

It is the smallest unit of 

measurement (Data)  

 (1 and zero). 
Byte 8 Bit 

Kilobytes 1024 Byte 
Megabytes 1024 Kilobytes 
Gigabyte 1024 Megabytes 

Terabyte 1024 Gigabyte 

 

1 byte = 8 bits = 1 character 

 

 :)Mbps( t per secondiegabM 

used to measure the speed of a network or internet connection 

when speed became higher it will be better 

 

 وحدة قياس تستخدم لقياس سرعة الشبكة أو االتصال بشبكة االنرتنت 

 كلما زادت سرعة الشبكة كان االتصال أفضل وأسرع
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 :)GHz( igahertzG 

 measure the number of cycles your (processor) performs per second 

The higher the number of cycles, the faster the processor 

 وحدة قياس لعدد الدورات التى تنفذها وحدة املعالجة املركزية ) املعالج ( فى الثانية الواحدة  

   وكلما زادت عدد الدورات زادت سرعة املعالج 
the problem the reason The solution 

Can't store files 

 عدم القدرة على تخزين امللفات 

Not enough space 

 املساحة غري كافية 

Move old files to 

an external drive 

انقل امللفات القديمة إىل  

 محرك أقراص خارجى 

Poor connection 

during video 

conference 

بالشبكة أثناء  اتصال ضعيف 

 مؤتمر فيديو 

Wi-Fi connection is 

weak and slow 

اتصال الالسلكي باإلنرتنت 

 ضعيف وبطئ 

Try to use ethernet 

cable for faster 

and better 

جرب شبكة اإليثرنت  

 السلكية السريعة 

home internet not 

working 

 اإلنرتنت املنزىل اليعمل 

Disconnection or 

connection 

interrupted 

 االتصال  انقطاع 

Use Ethernet cable 

or call your ISP 

استخدم اإليثرنت أو اتصل  

 بمزود خدمة اإلنرتنت

Error while data 

processing or 

opening large files 

 مشكلة عند فتح ملفات كبرية  

Not enough ram 

memory (graphic 

storage) to open 

the files 

التوجد مساحة كافية على  

 RAMالذاكرة 

Shut down some 

programs 

 اغلق بعض الربامج  
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s: Network3 Lesson  
It is the connection of two or more computers   computer network

together to transfer data and information (LAN or WAN) 

 وهى عبارة عن ربط جهازين كمبيوتر أو أكثر ببعض لتبادل البيانات واملعلومات  شبكة الكمبيوتر :

 WANشبكة عاملية  أوLAN  وتنقسم إىل شبكة محلية 
 

schoolor at  homeIt could be at (Local Area Network )  LAN: 

Or in a hospital, it is two computers connected to a printer 

or a router 

 

ــبكة املحلية   ــفى فهى عبارة عن جهازين  :    LANالشـ ــتشـ ــة أو باملسـ من املمكن أن تكون فى املنزل أو املدرسـ

 كمبيوتر متصلني بطابعة او جهاز توجيه )الراوتر ( 
 

It is a set of local networks WAN: 

great distances between cities and countries 

like : intenet network  
 جموعة من الشبكات املحلية فهي م : WANما الشبكة العاملية أ

 وتفصل ما بينها مسافات بعيدة بني املدن والدول 

 مثال شبكة اإلنرتنت حيث تربط أجهزة كمبيوتر وأشخاص يستخدمونها من جميع أنحاء العالم 

What do we need to connect a computer to the Internet? 

We need a Gateway like a router 

the router connects the computer to the Internet service provider (ISP)  

 ؟ ماذا نحتاج لربط جهاز كمبيوتر بشبكة اإلنرتنت 

 مثل جهاز التوجيه ) الراوتر ( Gatewayنحتاج إىل مايسمى بالبوابة 

  ISPحيث يقوم الراوتر بربط جهاز الكمبيوتر بمزود خدمة اإلنرتنت         
It is the internet service provided by Egyptian companies  ISP: What is the

to citizens 

 هى خدمة اإلنرتنت التى تقدمها الشركات املصرية للمواطنني  : ISPما هو 
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:(WWW)  he World Wide WebT 

It is part of the Internet network ,and consists of web pages and sites that 

can be navigate. Like the Egyptian Knowledge Bank website (ekb) 

ــار لكلمة   ــبكة اإلنرتنت   World Wide Webهى اختص ــبكة العاملية للمعلومات ( وهى جزء من ش ) الش

 ekbوتتكون من صفحات ويب ومواقع يمكن التنقل بينها  . مثل موقع بنك املعرفة املصري 
 

 Intranet: 

It is a network of a group of people(private), such as 

 a business network in a company or school . 

 مدرس ة خاصة بمجموعة أشخاص مثل شبكة عمل فى شركة أو وهى شبك
 

A timeline of the technological development of the Internet 

The internet connection was through the phone line and it was 80 S 

impossible to use the phone while you were using the internet 

اتصال اإلنرتنت كان من خالل خط الهاتف وكان يستحيل استخدام الهاتف أثناء استخدامك    الثمانيناتفى  

 لإلنرتنت 

speed connection that allows the phone and the -It is a high  Late 80 S 

Internet to be used simultaneously 

ــلة    فى أواخر الثمانينات ــرتك الرقمي وهي وصـ ــتخدام الهاتف : خط املشـ ــمح باسـ ــرعة عالية وتسـ ذات سـ

 واإلنرتنت فى وقت واحد 
  The emergence of the World Wide Web:90 S 

  WWWظهور الشبكة العنكبوتية العاملية  فى التسعينات :

Fi has become the Internet on mobile cell phones-Wi :+ 2000  

service hotspot which allows you to provide internet service to other 

devices that you may have 

 وأصبح اإلنرتنت على الهواتف املحمولة املتنقلة   Fi-Wiظهرت أجهزة  وما بعدها : 2000يف سنة  

والتى تسمح لك بتوفري خدمة اإلنرتنت لألجهزة األخرى التى قد تكون   hotspotوظهرت خدمة 

 لديك 
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Network  

open network closed network 

It is open and accessible to all 

 شبكة مفتوحة ومتاحة للجميع 

It is part of the open network, 

but it is specific to a specific 

part 

جزء من الشبكة املفتوحة ولكن خاصة بجزء  

 معني 
Ex: the web Ex: school lab (closed) 

And the Internet 

 معمل املدرسة  مثل شبكة اإلنرتنت 

 

: digital communication tools4 Lesson  
Internet of Things: 

Fi-Wi viaIt consists of devices connected to the Internet  

You can control it whether you are in the same room or in another place 

Ex: Bluetooth speakers 

The refrigerator or digital washing machine can be turned on and off by 

an application 

 Fi-Wiهو الذى يتكون من أجهزة متصلة باإلنرتنت عن طريق 

 يمكنك التحكم بها سواء كنت بالغرفة نفسها أو فى مكان أخر  

 مثل : مكربات الصوت التى تعمل من خالل البلوتوث 

 ثالجة أو الغسالة الرقمية يمكن تشغيلهم وايقافهم عن طريق أحد التطبيقات ال
 

Bluetooth: 

It is a network technology that connects wireless mobile devices over a 

short range to transition data 

 ات هو تقنية شبكية تربط األجهزة املحمولة الالسلكية عرب مدى قصري لنقل البيان
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Internet and People of Determination 

Computer networks give people of determination independence, 

whether at home or in public places, and help them save money and 

time and increase their level of self-confidence. 

الهمم االستقاللية سواء فى املنزل أو فى األماكن العامة وتساعدهم  تمنح شبكات الكمبيوتر األشخاص ذوى  

 على توفري املال والقت وزيادة مستوى ثقتهم بنفسهم
 

 Screen Readers: 

To help people of determination who are 

 visually impaired in writing research papers 

Do homework and access files and documents on PC 

 ملساعدة ذوى الهمم من ضعاف البصر فى كتابة األبحاث 

 والواجبات املنزلية والوصول إىل امللفات و املستندات على جهاز الكمبيوتر 
 

Helps the visually impaired and blind to read Braille: 

 

 تساعد ضعاف البصر واملكفوفني على القراءة
buying and sellingOnline   Commerce :-E 

 البيع والشراء من خالل اإلنرتنت

Permission must be obtained from our parents before purchasing anything 

online 

 البد من أخذ اإلذن من والدينا قبل شراء أى غرض من خالل اإلنرتنت  •
 

You must be careful and secure when giving your information to 

anyone and this is called (digital privacy) 

 

 البد من إتخاذ الحذر واألمان عند إعطاء معلوماتك الخاصة ألى شخص وهذا ما يسمى بـ •

 Digital Privacy) الخصوصية الرقمية (  
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solutions: Internet connection problems and 5 Lesson  
 

solve the problems you face while using the computer?How to face and  

 

1 

Identify the problem 

 تحديد املشكلة 

What is the problem 

Is it a problem with the 

computer or with the software? 

Did I make a mistake that led to 

this problem 

2 

Think of different ways and 

methods to solve the problem 

 املشكلة   لحل  مختلفة وأساليب  طرق  فى  فكر

Plan it 

 قم بالتخطيط لها 
 

3 

Study and try possible solutions 

to the problem 

 للمشكلة   املحتملة الحلول وتجربة  بدراسة  قم 

Try each of them until one works 

 جرب كل منها إىل أن ينجح أحداها 
 

4 

Which solutions have worked? 

 ؟  نجحت قد الحلول  أى
 

5 

If you do not find a solution to 

the problem 

 للمشكلة  حل  إىل  تتوصل لم إذا 

You should ask help from your 

teacher or a member of your 

family 

 أسرتك  أفراد   أحد  أو بمعلمك  باإلستعانة  عليك
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 and solutions : problems Computer Common 

 
 problem how to solve it 

1 
slow computer when 

open apps 
Restart the device 

Check app updates 

Delete some unwanted apps 

2 browser is running slow 
Fi-Wi signalCheck  

dateMake sure your apps are up to  

3 
slow to download 

 

Restart the computer and the router 

Check internet speed 

There is no internet connection 

Make sure the router is connected 

Restart the router 

Change the ethernet wire 

Contact customer service to provide 

your ISP 
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Lesson 6: Digital files management 
information?Studets finding  What are 

Libraries: 

It contains many books, articles and manuscripts in many fields 

 واملقاالت واملخطوطات فى مجاالت كثرية حيث تحتوى على الكثري من الكتب 

interviews: 

It is a face-to-face meeting with two people to exchange information and 

experiences and to discuss 

 وهى مقابلة شخصني وجها لوجه لتبادل املعلومات والخربات وللمناقشة  

TV: It is a device through which a lot of information  

 وهو جهاز من خالله يتم عرض الكثري من املعلومات  

QR code: 

It is a symbol for outputting the information on the systems by pointing the 

device's camera at the symbol 

 وهو رمز إلخراج املعلومات املوجودة على األنظمة من خالل توجيه كامريا الجهاز على الرمز  
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What are the of electronic devices that are used to save and store 

information? 

Flash memory: 

It is used to store and transfer data and information 

 تستخدم لتخزين ونقل البيانات و املعلومات  

:Scanner 

Enter pictures and graphics (art) to the computer and 

 Save them inside 

 الدخال الصور والرسوم بداخل الكمبيوتر وحفظها  

:Digital Camera 

To take pictures, record audio and video and store them on a memory  
 إللتقاط الصور وتسجيل الصوت والفيديو وتخزينهم بشريحة ذاكرة  

 

How to organize and manage files on your device? 

 

We create a main folder 

Add subfolders inside the main folder 

Put an appropriate title for each folder 

Put files, photos, and videos into the correct folder 

 نقوم بإنشاء مجلد رئيسي   -1

 أضف مجلدات فرعية بداخل املجلد الرئيسي   -2

 ضع عنوانا مناسبا لكل مجلد   -3

 ضع امللفات والصور ومقاطع الفيديو فى املجلد الصحيح -4
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subfolder (new folder)Create a main or  

Right click will appear shortcut menu 

Select New Another submenu appears 

Select Folder  

 نضغط بزر الفأرة األيمن فتظهر قائمة مختصرة   -

 فتظهر قائمة أخرى فرعية   Newنخرت األمر  -

   Folderنخرت األمر  -

 

 

 

 

 

 
 

each folder (or to name the folder)To put an appropriate title for  

Right-click on the folder, and a shortcut menu appears 

Select Rename 

Type the name , press Enter  

 نضغط بزر الفأرة األيمن على املجلد فتظهر قائمة مختصرة  

   Renameنخرت األمر 

   Enterاكتب االسم املناسب واضغط مفتاح 
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Lesson 7: Information search strategies 

To search for information, you must: 

Plan your research 

Analyze the information you have obtained 

Make sure this information is correct 

Evaluate and organize information 

 تخطط ألبحاثك   -1

 تحلل املعلومات التى حصلت عليها   -2

 تتأكد من صحة هذه املعلومات   -3

 تقييم وتنظيم املعلومات   -4

For an effective and good search, you must follow the following: 

Decide on a search topic 

 اخرت موضوع البحث  

breake the topic down into smaller subtopics 

 قم بتقسيم موضوع البحث إىل موضوعات فرعية أصغر  

Determine what you know about the research topic and what you miss 

 حدد ماذا تعرف عن موضوع البحث وما ينقصك  

Give each of your colleagues information to looking for 

 ت يبحث عنها   حدد لكل زميل من زمالئك معلوما

(It is a good idea for two colleagues to search for the same information 

and share the results of their research) 

 ) ومن الجيد أن يبحث زميالن عن نفس املعلومات ويتشاركا نتائج بحثهما (  
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Decide keywords for the research topic ( similar words with different 

meanings) 

 حدد كلمات مفتاحية ملوضوع البحث ) مرادفات للكلمات وكلمات متشابهة لها معان مختلفة (  

Do not write complete sentences 

 وال تكتب جمل كاملة  

Share your search results through a presentation  

 شارك نتائج بحثك من خالل عرض تقديمي مناسب ومنظم  
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Lesson 8: Sharing information 

 
 

intranet 

 اإلنرتانت عرب  املعلومات  نشر

the Internet 

 اإلنرتنت  خالل من  املعلومات  نشر

It is the sharing of information through 

closed network 

 

 مشاركة املعلومات ونشرها من خاللوهى 

 شبكة مغلقة 

It is the sharing of information through 

For everyone open network 

 

 وهى مشاركة املعلومات ونشرها من خالل  

 للجميع   شبكة مفتوحة

It more secure 

 

 هى فللحفاظ على هذه املعلومات لذلك  وذلك  

 أكثر أمانا  

But this information is at risk, so it is 

less secure 

 

ولكن هذه املعلومات تكون معرضة للخطر لذلك هى  

 أقل أمانا 

Such as: personal data, your 

personal life, your ideas, your 

research, and your files 

 

البيانات الشخصية وحياتك الشخصية وأفكارك  :  مثل 

 وملفاتك بحاثك أو

Like advertisements - news - 

government decisions 

 

 

 قرارت الحكومة  –األخبار العامة   – مثل اإلعالنات 

 
Intranet is more secure than internet 

 شبكة اإلنرتانت الخاصة أكثر أمانا من شبكة اإلنرتنت
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:  Excel Microsoft How to share information using 

information alphabetically: Sorting 

 كيفية ترتيب املعلومات أبجديا  

Go to Tool bar and press Tab Data  

   Dataواضغط على تبويب  Tool barاذهب إىل شريط القوائم 

 

 

    

 

 

 

 

Then press Sort (to arrange the items alphabetically) 

 ) لرتتيب العناصر أبجديا ( فرز وترتيب Sortثم الضغط على 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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:How to create simple formulas  

 ( أو الضرب ) * ( أو القسمة ) / (  ؟  - كيفية إنشاء صيغ بسيطة مثل الجمع )+( أو الطرح ) 
Click on the cell you want to create a simple formula in 

Then type the = sign 

 اضغط على الخلية املراد إنشاء صيغة بسيطة بها  

 ثم اكتب عالمة =  

 

 
Then select the cells to be added in the simple formula 

And write between each cell ( +, - , / , *  ) sign as you wish 
  البسيطة الصيغة فى إضافتها املراد الخاليا حدد ثم

 تريد ما حسب الضرب أو القسمة أو الطرح أو الجمع وأخرى عالمة خلية كل بني واكتب

 

 

 

 
press Enter From the keyboard to show the result of the formula 

 من لوحة املفاتيح  Enterثم نقوم بالضغط على مفتاح 

 ليظهر ناتج الصيغة
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(Theme 2)in Action  Lesson 1: Explorer 
rbyeJeff K 

He is an ecologist and photographer who loves to photograph animals and 

landscapes 

 هو عالم بيئي ومصور فوتوغرايف من هواة تصوير الحيوانات واملناظر الطبيعية 

He travels with his camera to Africa, Arctic and North America to take pictures 

 شارك فى الكثري من بعثات التصوير الفوتوغرايف والرحالت إىل  أفريقيا وأمريكا الشمالية إللتقاط الصور 

entist Jeff Kirby preparing to take a trip or participate in a How is the sci

photography mission 
 ماهى استعدادات العالم جيف كريبي للقيام برحلة أو املشاركة فى بعثة تصوير 

Think carefully about: 

(Where he will go - what he will do there - how to do his work safely) 
 وكيف يؤدي عمله فى أمان (  –وماذا سيفعل هناك   - ) املكان الذي سيتجه إليه    دا فى : يفكر جي

Technological tools he uses 

1 camera 
 

2 a laptop 
 

3 Drone 
 

4 
Mobile phone to take quick 

photos 

 

5 global positioning device( GPS ) 
 

6 

An external hard disk to save the 

captured images and make a 

backup copy of them 

 

7 
Share photos with colleagues 

through mobile applications 
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hat is the difference between film cameras and digital cameras?W 

  ؟  ماهو الفرق بني كامريات األفالم والكامريات الرقمية
 

 
 

Film cameras digital cameras 

Advantages 

Cheaper than a digital 

camera 

take thousands of photos 

and view them on the 

camera screen 

The quality of the photos is 

sometimes higher than that 

of a digital camera 

take video clips 

It performs well in low light 
Pictures can be modified 

and deleted 

 connected to the 

computer, light weight 

and ease of use 

 It has high accuracy in 

pointing and capturing 

Negatives 

Take a few photos 

depending on the size of the 

film in the camera 

high price digital camera 

Cannot take videos Poor performance in low 

light 

Pictures cannot be modified  

High cost of printing photos  
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 الكامريات الرقمية  كامريات األفالم  

 املميزات 

 أقل سعرا من الكامريا الرقمية  
امكانية التقاط أالف الصـــور ومشـــاهدتها  

 على الشاشة الخاصة بالكامريا 

جودة الصور تكون أعلى من الكامريا الرقمية  

 فى بعض األحيان  

 امكانية التقاط مقاطع فيديو 

 يمكن التعديل بالصور وحذفها  تمتاز باألداء الجيد فى اإلضاءة املنخفضة  

امكانية توصــــيلها بجهاز الكمبيوتر وخفة   

 وزنها وسهولة استخدامها 

 تمتاز بدقة عالية فى التوجيه وااللتقاط 

 السلبيات 

ــور حســـــب حجم   ل من الصــ دد قلـي تلتقط ـع

 الفيلم املوجود بالكامريا 

 ارتفاع سعر الكامريا الرقمية 

 ضعف أدائها فى اإلضاءة املنخفضة  اليمكن التقاط مقاطع فيديو 

  اليمكن التعديل بالصور 

  ارتفاع تكلفة طباعة الصور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(22) 

 

 
  

  

 املربمج الصغري ) الصف الخامس اإلبتدائي ( 

 
 

First Term 

Information and Communication Technology  

 حسن املليجي             كفر الزيات              الغربية 
01281878075 

means having the legal right, or copyright, to publish or sell the  own photos:

photos 

 يمتلك الجميع حقوق نشر الصور أو بيعها التى يلتقطونها بكامرياتهم   : امتالك الصور

:(infringement) Copyright Violation 

 some people use photographs that were taken by others without asking 

permission or without purchasing the right to use them 

بعض األشــخاص صــورا ألخرين دون الحصــول على إذنهم أو من دون شــراء حق هو اســتخدام  انتهاك حقوق النشــر :  

 استخدامها 

What are the ways to protect against copyright infringement: 

Put watermarks on photos 

Add some personal information such as your name 

 ما هى طرق الحماية من انتهاك حقوق النشر : 

 وضع عالمات مائية على الصور   -1

 إضافة بعض البيانات الشخصية مثل اإلسم   -2

 

rby do to protect his works from copyright infringement?eWhat did Jeff K 

Share low resolution photos 

Only share high-resolution photos with people he trusts.  

Use reverse image arches to find out which images are being used without 

his permission 

 ماذا فعل العالم جيف كريبي لحماية أعماله من انتهاك حقوق النشر ؟ 

 نشر الصور ذات الدقة املنخفضة   -1

 عدم مشاركة أو نشر الصور ذات الدقة املرتفعة إال مع األشخاص الذين يثق بهم   -2

 استخدم البحث بالصور ملعرفة الصور التى تستخدم من دون إذنه   -3
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(Theme2) : Protecting Ourselves and Our Information2 Lesson  

your data or personally identifiable information Which is  information:ersonal P

(PII) Such as 

Name - Address - Passwords - Date of Birth 

 ( مثل PIIوهى بياناتك الخاصة بك أو معلومات التعريف الشخصية )  املعلومات الشخصية :

 تاريخ امليالد  –كلمات املرور  –العنوان  –االسم 

risks that we may be exposed to from computer hackers?What are the  

 

Stealing your personal information 

Stealing your bank account number to steal your money 

Steal your email and password to send a virus to all your friends 

 

 ما املخاطر التى من املمكن أن نتعرض لها من املخرتقني للكمبيوتر ؟ 

 سرقة بياناتك الشخصية   -

 سرقة رقم الحساب املصريف لسرقة أموالك   -

 سرقة بريدك اإللكرتونى وكلمة املرور إلرسال فريوس إىل جميع أصدقائك   -

How we keep your personal information: 

 الشخصية:   كيفية الحفاظ على معلوماتك 

Do not share personal information on the Internet 

 عدم نشر معلومات شخصية على اإلنرتنت   -

Use strong passwords that contain different numbers, letters, and special 

signs for each site 

 استخدام كلمات مرور قوية تحتوى على أرقام وحروف وعالمات خاصة مختلفة لكل موقع    -
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Do not sign for a website or application asks you for your personal data 

 عدم االشرتاك فى موقع أو تطبيق يطلب منك بياناتك الشخصية   -

Use antivirus software to protect your device 

 استخدام برامج مكافحة الفريوسات للحفاظ على جهازك   -

 Update your devices regularly 

 احرص على تحديث أجهزتك بانتظام   -

them to be lost, such as: Files may be exposed to problems that cause 

Virus infection 

Computer fall or crash 

Software related problems 

 امللفات قد تتعرض ملشاكل تتسبب فى فقدها مثل :  

 مشكالت متعلقة بالربمجيات  -   سقوط جهاز الكمبيوتر أو تحطمه  -  اإلصابة بالفريوسات  -

computer from loss:To protect files stored on your  

Creating a backup copy of the files by: 

An application that creates backup copies of files or the safest way is to 

transfer files to another device  

(External hard disk drive - flash memory - network) 
 لحماية امللفات املخزنة على الكمبيوتر من الفقدان : 

أحد التطبيقات التى تنشئ نسخ احتياطية  وذلك من خالل إنشاء نسخة احتياطية للملفات عن طريق  :   -

 من امللفات  

أو الطريقة األكثر أمانا وهى نقل امللفات لجهاز أخر سواء ) محرك قرص صلب خارجى  أو  محرك أقراص   -

 كة (  شب  - فالش   
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(Theme2)security : password 3 Lesson  

 Phishing 

Is sending a message via e-mail or social media applications 

That look a real , but isn't .  

To steal your data and personal information 

Ex : 

A message asking you for your data, personal information or bank 

account details 

A message says that you have won a prize and asking you for your bank 

account details to be sent to you 

  Phishingالتصيد االحتياىل 

 هو ارسال رسالة بريد إلكرتونية أو من خالل تطبيقات التواصل اإلجتماعي

 بغرض سرقة بياناتك ومعلوماتك الشخصية  

 أمثلة لهذه الرسائل : 

 رسالة تطلب منك بياناتك ومعلوماتك الشخصية أو تفاصيل حسابك البنكي   -

 رسالة تخرب بأنك قد فزت بجائزة مالية وتطلب منك تفاصيل حسابك البنكي إلرسالها لك   -

How can we identify phishing? 

It contains spelling and grammar errors 

Request for too much personal date . 

 كيف يمكننا التعرف على رسائل التصيد اإلحتياىل : 

 ة ونحوية  تحتوى على أخطاء إمالئي  -

 لحصول على بياناتك الشخصية  املستمر لطلب  ال -

mail-is the same thing , but is a text message instead of an e :mishingS 
 االحتيال عن طريق الرسائل النصية وليست من خالل الربيد اإللكرتوني  نفس الفكرة ولكن هو
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Password management software: 

A program for managing passwords that helps us in 
Create strong, different passwords for each of your accounts 

Tell you if the passwords you already have are too weak, used before, or 

stolen through the Internet 

 :  برامج إدارة كلمات املرور

 نوع من أنواع الربامج خاص بإدارة كلمات املرور حيث تساعدنا فى  

 إنشاء كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب من حساباتك  -

 م استخدمت من قبل أو قد سرقت من خالل اإلنرتنت  اخبارك بحالة كلمات املرور هل هى ضعيفة أ  -

 

:)  MFA( factor authentication-Multi 

It is used to strengthen your passwords 

To prevent hackers from accessing your account and data in two ways: 

Your password or personal identification number PIN 

Email or code of numbers 

Example: If you enter your account through a device other than your main 

device, you will receive a message on your mobile phone to make sure 

that you are the owner of the account and you are trying to enter your 

account through a code for several numbers 
 تستخدم لتقوية كلمات املرور الخاصة بك

 ملنع املخرتقني من الوصول لحسابك وبياناتك عرب طريقتني 

   PINكلمة املرور الخاصة بك أو رقمك التعريفي الشخصي  -1

 بريد الكرتونى أو رمز ملرة واحدة   -2

مثال : دخولك لحـسابك من خالل جهاز أخر غري جهازك األـساـسي ـستـصلك على الفور رـسالة على تليفونك املحمول  

 للتأكد من أنك صاحب الحساب وأنت من تحاول الدخول لحسابك عن طريق رمز لعدة أرقام 
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(Theme2) : How to deal with fake websites4 Lesson  

sites:WebScam  

They are fake websites to steal your personal or financial data and try to 

hacking your device . 

 

Such as username - password - bank account details - credit card details 

 

 مواقع التصيد اإلحتيالي : 

ـــتدارـجك واخرتاق   ـــية أو امـلالـية ومـحاوـلة اســ ــخصــ ــول على بـياـناـتك الشــ هى مواقع إلكرتونـية مزيـفة وذـلك للحصــ

 خصوصيتك 

 تفاصيل بطاقة اإلئتمان  –تفاصيل حسابك البنكي  –كلمة املرور  –مثل اسم املستخدم 

 
 

at never send you’re the correct items you Th:  shopping sitesonline fake 

bought 
 الترسل إليك األغراض التى اشرتيتها بشكل صحيح  مواقع التسوق املزيفة :

 

that say you has a problem and you need to download  Websites:ware Scare

something 

 

تحتوى على تحذيرات بضـــرورة تحميل تطبيق خاص بهم لحل مشـــكلة على جهازك    مواقع برمجيات التخويف :

 الشخصي 
scam sites: reward)Prize and Sweepstakes ( 

That offers you a prize that never comes.  

 مواقع االحتيال عرب الجوائز واملكافأت :

 تعرض عليك مكافأة مالية كبرية غري حقيقية  
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websites: scamHow to avoid  

Do not share your personal data and information 

Check for spelling errors 

Do a search on the site before visiting it to see if it is a scam site or not 

Check the URL (Site address) to make sure that the site is not fake before 

visiting 

 كيف نتجنب املواقع اإللكرتونية اإلحتيالية : 

 ال تصرح ببياناتك ومعلوماتك الشخصية   -1

 التحقق من وجود أخطاء إمالئية   -2

 قم بالبحث عن املوقع قبل زيارته ملعرفة هل هو موقع احتياىل أم ال   -3

 ) عنوان املوقع ( لكى تتأكد من أن املوقع غري مزيف قبل زيارته   URLالتحقق من محدد موقع املعلومات  -4

 

websites? scamin case you fall victim to these do What do you  

Tell your father or a family member 

Contact the General Department for Combating Internet Crimes or 

 the Child Helpline 

Report to the online store and the service provider you deal with 

 ما اإلجراءات التى تتبعها فى حالة وقوعك ضحية لهذه املواقع االحتيالية ؟ 

 اخرب والدك أو أحد أفراد أسرتك   -1

 االتصال باإلدارة العامة ملكافحة جرائم اإلنرتنت أو خط مساعدة الطفل  -2

 ابالغ املتجر االلكرتونى ومزود الخدمة الذي تتعامل معه   -3
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(Theme2) : Intellectual Property Rights5 Lesson  

It is information on the Internet and it may be content: (Online) igitalD 

 e-books - publications - images - video - audio - games - programs ... 

ــبـكة اإلنرتـنت وـقد تكون كـتب إلكرتونـية    وى الرقمي :املحت ــور  –مطبوـعات  –هو معلوـمات موجودة على شــ  –صــ

 برامج ......  –ألعاب  –صوت  –فيديو 

the right to print and  creatorsIt is a legal right that gives the  Copyrights:

publish it, and others have no right to use it without his permission 

This is to protect the works of creators and authors 
 هو حق قانونى يمنح صاحب العمل حق طباعته ونشره   حقوق النشر:

 املبدعني واملؤلفني   واليحق لألخرين استخدامه دون إذنه وذلك لحماية أعمال

To find out if digital content is protected by copyright through: 

- Letter C inside a circle 

- The phrase “uses copyrighted content.” 

 للتعرف على إذا كان املحتوى الرقمي محميا بحقوق النشر من خالل : 

 املوجود بداخل دائرة   Cحرف  -

 عبارة " تستخدم محتوى محميا بحقوق النشر   -

What should be considered when conducting your research (for copyright 

protection)? 

Ask for permission before using any content and give credit to its owner 

: written If the content 

You may use only a small part of a person’s writing, such as some sentences 

or words 

Reframe ideas in your own style 

:pictures If the content 

The title of the photo, the name of the photographer or artist, a link to the 

original image 
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 ما الذى يجب مراعاته عند إجراء بحثك ) لحماية حقوق النشر ( ؟ 

 طلب اإلذن قبل استخدام أى محتوى و اسناد العمل إىل صاحبه   -1

 :   مكتوباإذا كان املحتوى  -2

 ال يجوز أن تستعني إال بجزء صغري فقط من كتابات الشخص مثل بعض الجمل أو الكلمات   -

 اعادة صياغة األفكار بأسلوبك الخاص   -

 :   صورا إذا كان املحتوى  -3

 يجب ذكر عنوان الصورة واسم املصور أو الرسام ورابط النسخة األصلية للصورة   -

?is NOT covered by CopyrightWhat  

Works in the public domain 

Discoveries and Facts 

Creative works whose owner has been dead for 50 years . 

Works that give their owner permission to reuse them at any time and any 

place (Creative Commons) and everyone can use it 

 ة التى ليس لها حقوق للنشر ويمكن استخدامها ؟ يما هى األعمال االبداع

 األعمال التى تصنف كملكية عامة               -

 االكتشافات والحقائق    -

 عاما   50األعمال التى مر على وفاة صاحبها   -

األعمال التى يعطي صاحبها حق إعادة استخدامها فى أى وقت وأى مكان ) املشاع اإلبداعي ( ومن حق   -

 بها  الجميع االنتفاع 
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(Theme2) Lesson 6: Using digital sources 

How to solve a problem?  

 

Use reliable sources such as the Egyptian Knowledge Bank website or sites 

suggested by your teacher and school 

Use multiple sources to verify of the information you have obtained 

 كيفية إجراء بحث دراسي مرتبط بمادة ؟ كيفية حل مشلكة ما ؟ 

 استخدام مصادر موثوقة مثل موقع بنك املعرفة املصري أو املواقع املقرتحة من معلمك ومدرستك  -1

 استخدام مصادر متعددة للتأكد من صحة املعلومات التى حصلت عليها   -2

 
the facts opinions 

come from research and 

observation 

It is based on someone's views 

and experiences 

can be proven can't be proven 

Can't be debated  Can be debated  

true for everyone They are not true for everyone 
 

 

 األراء  الحقائق 

 تستند إىل وجهات نظر الشخص وخرباته  تنتج عن البحث واملالحظة 

 ال يمكن اثباتها  يمكن اثباتها 

 تحتمل الجدل  التحتمل الجدل

 ال تنطبق على الجميع تنطبق على الجميع
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:)LUR(  
  
It is an abbreviation of the word Uniform Resource Locator It is used to enter 

the site by typing it in the search engine or the address bar 

 

URL  : محدد موقع املعلومات  

ــتخدم للدخول للموقع من خالل كتابته فى محرك   Uniform Resource Locatorوهو اختصــار لكلمة   ويس

 البحث أو شريط العنوان
 

And to store URLs through the Bookmark bar 

  

  Bookmark Barولتخزين عناوين املواقع للرجوع إليها مرة أخرى من خالل شريط اإلشارة املرجعية 
 

research:our There are many sources of information that help us in  

Books, articles, notes and letters 

Pictures and videos (visual information) 

Maps, graphs, and infographics  

Archives, records and databases 

 تتعدد مصادر املعلومات التى تساعدنا فى إجراء األبحاث :

 الكتب واملقاالت واملذكرات والرسائل   -

 الصور ومقاطع الفيديو ) معلومات مرئية (  -

   والرسوم البيانيةالخرائط  -

 السجالت وقواعد البيانات   -
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(Theme2) Advanced Searches: 7Lesson  

 

Accurante search terms :  

Use specific search terms 

Example (we write the construction of the Aswan Dam, not the Aswan 

Dam only) 

Use Keywords  

Example (How many workers built the Aswan Dam) From the keywords 

we write “workers” or “Aswan Dam” 

Use quotation marks to get specific results 

Example: Instead of writing: the amount of time 13-18 year old spend 

on the Internet per day.  

We write “Children’s time on the Internet.” 

 

 ى نتائج دقيقة ؟ كيفية إجراء عملية البحث عرب اإلنرتنت والحصول عل

 استخدام مصطلحات بحث محددة   -1

 مثال ) نكتب بناء سد أسوان وليس سد أسوان فقط (   

   Keywordsاستخدام كلمات مفتاحية   -2

 مثال ) كم عدد العمال الذين بنوا سد أسوان ( من الكلمات املفتاحية التى نكتبها "العمال" أو "سد أسوان"  

 اق بحثك والحصول على نتائج محددة  استخدام عالمتى التنصيص لتضييق نط -3

عام   18و  13مثال : بدال من أن نكتب : مقدار الوقت الذي يقضيه األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 

 على اإلنرتنت يوميا  ..  نكتب   " وقت األطفال على اإلنرتنت "  
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:Search Engines 

Search engines suggest keywords and similar searches . 

It has an advanced searching tool that helps you: 

Limit search results 

Merge or exclude keywords or limit results to specific domains such as 

.gov  or .edu 

 

 :  Search Enginesمحركات البحث 

 تقرتح محركات البحث كلمات مفتاحية   -1

 دمة تساعدك فى : وتحتوى على أداة بحث متق -2

 تضييق نتائج البحث    -

   edu.أو     gov. دمج الكلمات املفتاحية أو استبعادها أو تضييق النتائج إىل نطاقات معينة مثل  -

operators used in the search: Boolean  

(AND – OR – Not – “” – ( ) - * ) 

Boolean 

operator 

search  Example 

AND The results will include both words Video games and teens 

OR The results will include one of the two 

words 
child or teenager 

NOT 
will not include the terms Result Video games are not 

online 

"  " The results will include the exact words  " Video games " 

(   ) 
Result prioritize what is in parenthese (video games) and 

gays 

* 
The results will include all forms of the 

word 

teen * 
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 مثال  معدالت البحث  العامل املنطقي 

 ألعاب الفيديو واملراهقني الكلمتني  كلتاستشمل النتائج  ANDو          

 الطفل أو املراهق  الكلمتني  إحدىستشمل النتائج  ORأو          

 ألعاب الفيديو ليست على اإلنرتنت  النتائج الكلمات املذكورة  لن تشمل NOTليس        

 " ألعاب الفيديو "   بالظبطستتضمن النتائج الكلمات املذكورة  "    " 

 ) ألعاب الفيديو ( واملواهقون   بني القوسنياألولوية فى النتائج ملا هو  )     ( 

 مراهق *   أشكال الكلمةستشمل النتائج كل  * 
 

search results, you must:  

Look for titles connected to your topic, keywords in bold, and facts that 

answer your research questions 

Choose results that have many of these items. 

Read the content quickly and look for titles, headers and keywords that 

match your search 

Choose the most suitable sources 

 

 ولك لنتائج البحث يجب عليك األتى : عند وص

ابحث عن العناوين املرتبطة بموضوعك والكلمات املفتاحية بالخط العريض والحقائق التى تجيب عن   -1

 أسئلة بحثك

 اخرت النتائج التى تحتوى على العديد من هذه العناصر   -2

 اقرأ املحتوى سريعا وابحث عن العناوين ورؤوس املوضوعات والكلمات املفتاحية املطابقة لبحثك   -3

 اخرت املصادر األكثر تطابقا  -4
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(Theme2)appropriately Lesson 8: Documenting information  

you must: research,When creating your  

Take notes in your own style 

credit the sources you used in your research 

Add author's name and the URL  

Re-read your notes. and if you find missing information, return to the source 

and look for it 

Use quotation marks " " when the author's words are important 

 ة يجب عليك األتى : عند إنشاء بحثك أو ورقتك البحثي

 تدوين املالحظات بأسلوبك الخاص   -1

 ذكر املصادر التى استخدمتها فى بحثك   -2

   URLذكر اسم الكاتب أو املؤلف ومحدد موقع املعلومات الخاص به   -3

 أعد قراءة مالحظاتك .. وإذا وجدت معلومات مفقودة عد مرة أخرى للمصدر وابحث عنها   -4

   مهمةاستخدم عالمتى التنصيص " " عندما تكون أقوال املؤلف  -5

To search for information on the Internet by keywords: 

press my key CTRL + F 

Type the term in the search box 

The keyword you want to search for will be 

 The keyword will be highlighted everywhere it appears on the page . 

 من خالل اإلنرتنت بواسطة الكلمات املفتاحية : معلومات للبحث عن 

   CTRL + Fاضغط على مفتاحي  -1

 اكتب املصطلح فى خانة البحث  -2

 سوف يتم تظليل الكلمة املفتاحية املراد البحث عنها بلون معني فى أى مكان وجدت باملوقع   -3
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Paraphrasing : 

Use your own words to explain the idea of the author (writer) 

Arranging ideas, sentences structure, and changing some vocabulary words 

 إعادة صياغة النص : 

 وهو استخدام أسلوبك الخاص فى شرح فكرة الكاتب أو املؤلف 

 وترتيب األفكار وبناء الجمل وتغيري بعض املرادفات
 

the quote : 

Repeat the words that someone (author or writer) else has said or written  
 اإلقتباس : 

 هو نقل عبارات خاصة بمؤلفني إىل نص أخر خاص بك 
 

From the ethics of quoting: 

credit the source from which the quote is taken and reason for using it 

Use some terms and phrases such as 

This shows that In this article Article title 

This proves that According to Author Name 

This illustrates States ..   ..... Author Name 

 

This is what is called (sentence prefixes).Sentence Starters 

 من أخالقيات اإلقتباس : 

 ذكر املصدر املأخوذ منه اإلقتباس وسبب استخدامه   -1

 استخدام بعض املصطلحات والجمل مثل   -2

 عنوان املقالة ثم نكتب  لة أفادت هذه املقا

 اسم املؤلف ثم نكتب  وفقا لــــ

 اسم املؤلف ثم نكتب  صرح 
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Citing sources: 

 اإلستشهاد باملصادر :  
At the end of a research report , you List all the sources from which your 

information was taken 

 وهو ذكر جميع املصادر التى اقتبست منها معلوماتك 

If you want to credit the source of your information and it is a website, you 

can type: 

 :   كتابةإذا أردت ذكر مصدر معلوماتك وكان موقعا إلكرتونيا من املمكن 

Website link 

 الرابط اإللكرتوني الخاص باملوقع  

A highlighted picture or word, when pressed, take you to another site 

and is known as (Hyperlink) 

 

 

 صورة أو كلمة مظللة عند الضغط عليها تنتقل إىل موقع أخر وتعرف بـ  

 (  Hyperlink) الوصلة أو اإلرتباط التشعبي  

 




